
ł panstwowe

. .ńo"ur
l l,, r) F' rr". r , r l

-' cospodłstwo Wodne

Y, wodv P"lrkie

Dyrektol zatądu z ewn j w Toruniu
PańŚtMwego Gospodaretwa wodnego

Na podstawie art. 400 un. 7 ustawy f dnia 20 llpca 2017r. Prawo wodne lDf. u f f013 I
poz, 2263 z póź,' Ln,) Dyrekiar fanądu z ewi] w Toruniu Pańśfuowego GospÓda 6twa wod nego Wody
Pokkie ]nformuje o w9de.]u po$ępowania administó.yjnego w sprew]e udrie|enia pofwo|enia

Wodnoprawnego na uśugę wodną obejńującą odplowadzanie do unądfeDŻ wodneBo . rowu
ńeIiotacyjnego G.3, któreBo utrżymaniem fajńuje się 5pó|ka WÓdńa w Gn]ewkowie' zlewnia kanalu

Gniewrowskego, wód opadowych Lub rołopowy.h f telenu zakladu Produkcy]oego w cń] €wkow]e,
Ul' fi ińskjPgo 11,33 140Gniewkowo'

wnioskodaw.a: Bondue le PoGka s.A.
u. Puhwska 303

adres korespoiden.yjny:

BondUe |e Po śka s'A DfńłAdmin]ŚtEcji'
u. K]|]ńskiego 11' 33 140Gn]gwkow0

Data'oźeniawńTosku: ]1 ipca 2013 r

]ednodeśn]e infolńujq' fe f8odnie z arl 10 5 1 Ułauy f dnia 14 .zefuca 1960 r' Kodek
pŃĘpowania tsdministrłyinego (Df U f2013l pof 2096,późn.fm')'pEedwydaniem dP.yfj]' st.Óny
mogą epofnać Śię f akami sprawY znajdu]ącymi 5ię w Pańnwowym Gospodańtwie Wodnyn wody

w Torun]U' U|' PÓpie|unki 3,37 ' 100 Toluń, w godzn3ch pracy UęędU,
tj' od poniedfialku do piątku w godrinach od 30o do 1600 (Dfial fEód tłodńÓpraWnych, pokój nr 3'
nl le 56306 71 ]6) orez wneść sto$wne Uwagi, wyFśnena iwnoski w term]nie 7 dn od daty
UńiPędenra ninieFE] nfońacji Dolędenie uwa'a sę fa dotonane po up\wie 7 dniÓd plbicfńego
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Po Dodaniu do puh|kżneiwiadomościnin|ekzeąo o|sna ob'e o zwrctna infoma.ie do pańsfuowego

GosDodańfua WodnePo wodv Pok| e zanad z|ewn] w Toruniu o mieiŚ.u i lerminie Wiesr €nia
odo9enia ldab Wiesf enia i żdiecia) niiielsf e| infoma.ll.

0 Użąd Mcisł] W Gi ewkow ą u
iforń&ii Da lab ą oBłon.ń Uźęd! Ub o8ło9pi e w
łbłiwaj ze w?c|ędu ńa p'edm or po{epovJnD,

inny fwynajowo pny]gty spojdb w ńiei!.owÓś.


